
Lucrați cu o autorizație 
de muncă valabilă atunci 
când este necesară

• Sunt autorizat/ă să efectuez 
lucrarea și, atunci când este 
necesar, am un permis de muncă 
valabil 

• Am fost instruit/ă cu privire la 
pericole și la măsurile de siguranță

• Înțeleg și respect regulile de 
siguranță menționate în permis

• Am confirmat că pericolele sunt 
sub control și că se poate începe 
în siguranță.

• Mă opresc și reevaluez riscurile 
dacă se schimbă condițiile

Utilizați echipament 
individual de protecție

• Folosesc întotdeauna echipamentul 
individual de protecție, ori de câte 
ori este necesar

• Folosesc echipamentul individual 
de protecție conform indicațiilor 
(de exemplu, dimensiunea 
corectă, fixat corespunzător, așa 
cum este necesar)

• Verific înainte de utilizare dacă 
echipamentul individual de 
protecție aprobat funcționează 
corect și nu este deteriorat

Respectați regulile 
de siguranță la volan

• Nu introduc destinația în sistemul 
de navigație în timpul condusului 

• Întotdeauna port centura de 
siguranță 

• Respect limita de viteză și reduc 
viteza în funcție de condițiile de 
drum

• Întotdeauna sun în modul 
handsfree și mențin apelul cât 
mai scurt posibil

• Nu particip niciodată la o întâlnire 
online în timp ce conduc

Mențineți-vă pe 
dumneavoastră și pe 
ceilalți în afara zonei expuse 
la pericole

• Mă poziționez pentru a evita să 
fiu lovit de:
- obiecte în mișcare
- vehicule în mișcare
- eliberări de presiune
- obiecte căzute

• Acționez pentru a-i împiedica pe 
alții să ajungă într-o zonă expusă 
la pericole

• Delimitez sau marchez zonele 
de pericol unde există riscul de 
cădere a unor obiecte

Protejați-vă împotriva 
căderii atunci când lucrați 
la înălțime

• Îmi inspectez echipamentul de 
protecție împotriva căderilor 
înainte de utilizare

• Mă leg de puncte de ancorare 
adecvate

• Fixez uneltele și echipamentele 
sau iau măsuri pentru a le 
împiedica să cadă

• Confirm că există un plan de 
salvare și echipament de salvare

Lucrați în siguranță în 
spații închise

• Obțin o autorizație scrisă înainte 
de a intra într-un spațiu închis

• Confirm că sursele de alimentare 
electrică sunt izolate atunci când 
este necesar

• Confirm că atmosfera a fost 
testată și este monitorizată atunci 
când este necesar

• Confirm că există un însoțitor în 
așteptare în exterior

• Confirm că există un plan de 
salvare

Respectați cele cinci 
reguli de siguranță în 
materie de electricitate

• Deconectați complet
• Asigurați(-vă) împotriva 

reconectării
• Verificați absența tensiunii de 

funcționare
• Efectuați împământarea și 

scurtcircuitarea
• Asigurați protecția împotriva 

părților adiacente aflate sub 
tensiune

Controlați operațiunile 
de ridicare și zonele 
periculoase

• Verific dacă echipamentul și 
încărcătura au fost inspectate și 
sunt adecvate scopului propus

• Folosesc numai echipamentele 
pe care sunt calificat/ă să le 
folosesc

• Identific și respect zonele 
periculoase

• Nu lucrez, nu stau în picioare și 
nu circul fără autorizație pe sub 
o sarcină suspendată

Regulile de salvare 
a vieții și abordarea 
FAIR: pentru siguranța 
dumneavoastră și a 
celorlalți

Prin urmare, este foarte important 
ca toți cei care lucrează pentru 
TenneT, nu numai angajații noștri, 
ci și angajații contractorilor, să 
cunoască cele opt reguli de salvare 
a vieții, să le respecte și să știe cum 
să le aplice în activitatea lor zilnică. 
Respectați întotdeauna regulile de 
salvare a vieții pentru siguranța 
dumneavoastră și a celorlalți.

Dacă observați pe cineva care încalcă 
o regulă de salvare a vieții, apelați la 
abordarea FAIR. Practic, trebuie să vă 
adresați persoanei care a încălcat 
regula, să corectați situația, să aflați 
motivele pentru care regula a fost 
încălcată și să definiți măsuri pentru a 
contribui la respectarea regulilor de 
salvare a vieții.  

Siguranța este o prioritate majoră 
pentru TenneT. Ne dorim ca toți cei 
care lucrează pentru noi să ajungă 
acasă în siguranță, în fiecare zi. 
Acesta este motivul pentru care 
TenneT are opt reguli de salvare a 
vieții în combinație cu abordarea FAIR.

Regulile de salvare a vieții oferă un 
cadru și îndrumări pentru a lucra în 
siguranță. 



Când vedeți că cineva încalcă 
o regulă de salvare a vieții, 
dumneavoastră:

1. Adresați-vă persoanei în cauză
2. Corectați situația
3. Discutați motivul pentru care 
    regula a fost încălcată
4. Definiți măsuri preventive
5. Raportați incidentul 

Vă adresați persoanei în cauză

Când vedeți că cineva încalcă o 
regulă de salvare a vieții, trebuie să vă 
adresați imediat acelei persoane și 
să-i atrageți atenția asupra faptului că 
este încălcată o regulă de salvare a 
vieții.

Corectați situația

Corectați situația împreună. 
Contactați șeful de șantier atunci 
când aveți nevoie de ajutor pentru 
a vă conforma regulii de salvare a 
vieții.

Managementul consecințelor

Deși ne așteptăm din partea tuturor 
să nu încalce în mod intenționat o 
regulă de salvare a vieții, în unele 
cazuri oamenii pot încălca o regulă 
de salvare a vieții în mod intenționat, 
cu bună știință și din neglijență. În 
acest caz, va urma un dialog cu 
managerul persoanei care a încălcat 
regulile. Managementul consecințelor 
poate avea loc în conformitate cu 
normele în vigoare ale TenneT sau 
ale contractorilor.

Discutați motivul pentru care 
regula a fost încălcată

Discutați motivele pentru care 
persoana în cauză a încălcat regula 
de salvare a vieții. 

Definiți măsuri preventive

Definiți măsurile care credeți că ar 
trebui luate pentru a contribui la 
respectarea regulii de salvare a vieții. 
Aceste măsuri ar trebui să se 
concentreze asupra sistemului sau 
organizației. 

Raportați incidentul 

Raportarea nu are legătură cu 
blamarea. Este vorba despre 
colectarea de informații care să ne 
ajute să înțelegem de ce sunt 
încălcate regulile și ce trebuie să 
facem pentru a ne asigura că acest 
lucru nu se va mai întâmpla.

Cum se raportează o încălcare a 
regulilor de salvare a vieții?

Angajații TenneT pot raporta 
incidentul prin intermediul Zenya. 
Angajații contractorilor pot raporta 
prin intermediul persoanelor lor de 
contact din cadrul TenneT.

Abordarea FAIR
Abordarea FAIR se pune în mișcare 
ori de câte ori vedeți că cineva 
încalcă o regulă de salvare a vieții. 
Scopul abordării FAIR este de a 
învăța și de a defini măsuri la nivel 
de sistem care să contribuie la 
facilitarea conformității.

 

1. 2. 3. 4. 5.




